


บทเรยีนพระคมัภรีส์ําหรบัเด็ก
ครสิตม์าสแรก

5บทเรยีน

1.พระสญัญาเกี2ยวกบัพระผูช้ว่ยใหร้อด
2.กําเนดิของพระเยซู
3.ทตูสวรรคน์ําขา่วดมีาใหค้นเลีIยงแกะ
4.พวกโหราจารยเ์ขา้เฝ้าพระเมสสยิาห์
5.หนไีปอยีปิต์

คาํแนะนําสาํหรบัครู
กอ่นนําเสนอบทเรยีนแกน่ักเรยีนใหอ้า่นบทเรยีน 3-
4 เที2ยวจนกระทั2งคณุรูจ้ักบทเรยีนไดด้พีอ แลว้ฝึก
เลา่เรื2องออกเสยีงโดยถอืรปูภาพเรยีงตามลําดบั ให้
เลา่เรื2องดว้ยความรูส้กึที2มชีวีติชวีา
เหมาะสมกบัวยัของเด็กแตล่ะกลุม่

บทที:  1พระสญัญาเกี:ยวกบัพระผูช้ว่ยใหร้อด
ลกูา1 และพระวจนะตอนอื2น ๆ ตามที2บนัทกึไว้
ขา้งลา่ง

รปูที:CA1-1ผูเ้ผยพระวจนะทาํนายถงึการเสด็
จามาของพระเมสสยิาห)์เมื2อหลายรอ้ยปีที2ผา่น
มาพระเจา้ไดต้รัสผา่นผูร้ับใชพ้ระเจา้ที2เรยีกวา่ผู้
เผยพระวจนะและบอกพวกเขาถงึสิ2งที2พระเจา้ตรัส
และแผนการของพระเจา้สําหรับมนุษย์พระองค์
บอกพวกเขาถงึสิ2งที2ตอ้งเขยีนลงในพระคมัภรี์(ชีI
รปูภาพพระคมัภรี)์หนังสอืมหศัจรรยข์องพระเจา้

เลม่นีIเวลานีIเสร็จสมบรูณแ์ลว้เป็นพระวจนะสําหรับ
มนุษย์เนื2องจากพระเจา้ทรงเขยีนทกุคําในพระ
คมัภรี์ผา่นคนเหลา่นีIพระคมัภรีจ์งึเป็นความจรงิและ
มคีณุคา่ตอ่ความเชื2อวางใจของเราพระคมัภรีต์อบ
คําถามหลายคําถามเกี2ยวกบัตวัของเราเองเกี2ยวกบั
พระเจา้และเกี2ยวกบัวธิทีี2เราสามารถรูจ้ักกบัพระเจา้
ได้นี2เป็นคําถามที2คนสงสยัมาหลายยคุหลายสมัย

(ชีIใหด้รูปูผูเ้ผยพระวจนะอกีครัIง) ขณะที2พระ
วญิญาณบรสิทุธิข̀องพระเจา้ดลใจคนใหเ้ขยีนพระ
วจนะพระคมัภรี ์พระองคท์รงใหเ้ขาเขยีนหลายสิ2ง
หลายอยา่งเกี2ยวกบัพระผูไ้ถท่ี2ทรงสญัญาไวน้ีIลงไป
ดว้ย เป็นผูท้ี2พวกเขาเริ2มเรยีกวา่ พระเมสสยิาหห์รอื
พระครสิต ์ผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหเ์ขยีนวา่ พระนาม
ของพระ องคน์ีIจะเรยีกวา่ ‘ที2ปรกึษามหศัจรรย’์‘พระ
เจา้ผูท้รงมหทิธฤิทธิ’̀‘พระบดิานริันดร’์‘องคส์นัติ
ราช’(อสิยาห์9:6) อสิยาหเ์ขยีนอกีวา่ เพราะฉะนัIน 
องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้จะประทานหมายสําคญัเอง ดเูถดิ 
หญงิคนหนึ2งจะตัIงครรภแ์ละคลอดบตุรชายคนหนึ2ง 
และเขาจะเรยีกนามของทา่นวา่ อมิมานูเอล(พระ
เจา้ทรงสถติกบัเราทัIงหลาย)  (อสิยาห์7:14), ผู้
เผยพระวจนะมคีาหเ์ขยีนวา่พระผูท้รงสญัญาไวจ้ะ
บงัเกดิในเมอืงเบธเลเฮมเมอืงเล็ก ๆ ในหบุเขายู
ดาห์(มคีาห์5:2), และผูเ้ผยพระวจนะซามเูอลบอก
วา่ พระองคจ์ะบงัเกดิในครอบครัวของกษัตรยิด์าวดิ 
(2 ซามเูอล7:12-16), ผูเ้ผยพระวจนะมาลาคเีขยีน
วา่ พระเจา้จะสง่ทตูของพระเจา้เพื2อเตรยีมทาง
สําหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กอ่น (มาลาคี3:1), นี2เป็น
เพยีงคําพยากรณไ์มก่ี2ครัIงของคําพยากรณม์ากมาย
ที2เกี2ยวกบัรายละเอยีดที2พระเจา้ทรงใหไ้วใ้นพระ
คมัภรีเ์กี2ยวกบัการเสด็จมาของพระเมสสยิาห์
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CA 1-1-2 พระเจา้บอกเราใน
พระคมัภรีว์า่ พระเจา้ทรงสรา้ง
ฟ้าสวรรคแ์ละแผน่ดนิโลกจาก
ความวา่งเปลา่ มาเป็นจักรวาล
ทีGกวา้งใหญ ่ดวงดาวมากมายทีG
กระจายเกลืGอนกวา้งไกล ดวง
อาทติยแ์ละดวงจันทรข์องเรา
และโลกทีGสวยงามของเรา
พรอ้มกบัแมน่ํPา ภเูขา 
มหาสมทุร ตน้ไม ้ดอกไมแ้ละ
สตัวต์า่ง ๆ ทัPงหมดนีPเป็นการ
ทรงสรา้งของพระเจา้ผูท้รงพระ
ปัญญา ทรงรักและเมตตาตอ่
มนุษยเ์รา พระเจา้ทรงสรา้ง

โลกสําหรับใหเ้ราชืGนชม 
พระองคท์รงสรา้งอาดมัมนุษย์
คนแรกตามพระฉายาของ
พระองค ์และใหเ้ขาอยูใ่นสวน
เอเดนทีGสวยงาม พระเจา้ทรง
สรา้งคนใหแ้ตกตา่งจากสตัว์
มาก เพราะพระองคท์รงสรา้ง
คนตามพระฉายาของพระองค์
เอง และทรงประทานวญิญาณ
อมตะทีGจะมชีวีติอยูต่ลอดไปใน
สถานทีGบางแหง่ “ตามพระ
ฉายาของพระองคเ์อง” นีG
หมายถงึอะไร?
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CA 1-1-3 ตามพระฉายาของ
พระองคเ์องหมายความวา่ พระเจา้
ทรงเป็นพระเจา้องคเ์ดยีวสามพระ
ภาค (หรอืสามสว่น) คอืพระบดิา 
พระบตุร (ซึJงพระนามฝ่ายโลกอง
พระองคค์อืพระเยซ)ู และพระ
วญิญาณบรสิทุธิT พระเจา้ทรงสรา้ง
คน รวมทัVงเด็ก ๆ และครเูป็นสาม
สว่น เรามรีา่งกาย นัJนเป็นสว่นของ
เราทีJกนิอาหาร หายใจ กระโดด 
ทํางานและเลน่ เรามวีญิญาณ สว่น
ของเราทีJคดิ หวัเราะ รอ้งไห ้ฝัน 
และมคีวามสขุในการอยูร่ว่มกบัคน
อืJน เรามสีว่นทีJสามของเราดว้ยทีJ
สําคญัมากซึJงเรยีกวา่ จติวญิญาณ 
จติวญิญาณของเราเป็นสว่นของเรา
ทีJสามารถรูจ้ักและรักพระเจา้ เพราะ
อาดมัและเอวา มนุษยช์ายหญงิคู่
แรกทําผดิโดยการไมเ่ชืJอฟังพระเจา้ 
มนุษยท์กุคนทีJเกดิมาในโลก

นับตัVงแตน่ัVนจงึมคีวามผดิบาปดว้ย 
เราไดร้ับมรดกสบืทอดสภาพมนุษย์
ทีJเป็นบาป เมืJออาดมัทําบาป จติ
วญิญาณของเขา สว่นของเขาทีJรูจ้ัก
พระเจา้ไดต้ายไป พระเจา้รูว้า่ทกุคน
ทีJเกดิมาเนืJองจากอาดมัจะตายฝ่าย
จติวญิญาณเชน่กนั ไมส่ามารถรัก
และรูจ้ักพระเจา้ได ้ แตพ่ระเจา้
ตอ้งการใหค้นรูจ้ักพระเจา้และรัก
พระองค ์ดงันัVนพระองคจ์งึเปิด
หนทางสําหรับคนทีJจะกลบัมาหาพระ
เจา้ได ้เมืJออาดมัและเอวาออกจาก
สวนเอเดน พระเจา้ทรงสญัญาวา่ 
พระองคจ์ะสง่พระผูช้ว่ยมาบนโลก
เพืJอรับโทษบาปแทนมนุษยท์กุคน 
ดงันัVนคนทีJมชีวีติอยูเ่มืJอหลายพันปี
กอ่นเริJมคน้หาและรอคอยทา่นผูน้ัVนทีJ
จะเสด็จมาในโลกเพืJอชว่ยเราใหพ้น้
บาป





ขณะที&พระวญิญาณบรสิทุธิ1ของพระเจา้
ดลใจคนใหเ้ขยีนพระวจนะพระคมัภรี์
พระองคท์รงใหเ้ขาเขยีนหลายสิ&งหลาย
อยา่งเกี&ยวกบัพระผูไ้ถท่ี&ทรงสญัญาไวน้ีH
ลงไปดว้ยเป็นผูท้ี&พวกเขาเริ&มเรยีกวา่
พระเมสสยิาหห์รอืพระครสิต์ผูเ้ผยพระ
วจนะอสิยาหเ์ขยีนวา่พระนามของพระ
องคน์ีHจะเรยีกวา่‘ที&ปรกึษามหศัจรรย’์
‘พระเจา้ผูท้รงมหทิธฤิทธิ1 ’‘พระบดิานิ
รันดร’์‘องคส์นัตริาช’(อสิยาห์9:6)อสิ
ยาหเ์ขยีนอกีวา่เพราะฉะนัHนองคพ์ระผู้
เป็นเจา้จะประทานหมายสําคญัเองดู
เถดิหญงิคนหนึ&งจะตัHงครรภแ์ละคลอด
บตุรชายคนหนึ&งและเขาจะเรยีกนาม
ของทา่นวา่อมิมานูเอล(พระเจา้ทรง
สถติกบัเราทัHงหลาย)(อสิยาห์7:14),

ผูเ้ผยพระวจนะมคีาหเ์ขยีนวา่พระผูท้รง
สญัญาไวจ้ะบงัเกดิในเมอืงเบธเลเฮม
เมอืงเล็กๆในหบุเขายดูาห์(มคีาห์
5:2),และผูเ้ผยพระวจนะซามเูอลบอก
วา่พระองคจ์ะบงัเกดิในครอบครัวของ
กษัตรยิด์าวดิ(2ซามเูอล7:12-16),ผู้
เผยพระวจนะมาลาคเีขยีนวา่พระเจา้จะ
สง่ทตูของพระเจา้เพื&อเตรยีมทาง
สําหรับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้กอ่น(มาลาคี
3:1),นี&เป็นเพยีงคําพยากรณไ์มก่ี&ครัHง
ของคําพยากรณม์ากมายที&เกี&ยวกบั
รายละเอยีดที&พระเจา้ทรงใหไ้วใ้นพระ
คมัภรีเ์กี&ยวกบัการเสด็จมาของพระเมสสิ
ยาห์
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รปูที+CA1-2เศคารยิาหร์บัใชพ้ระเจา้ใน
พระวหิาร

เมื$อเวลาผา่นไปหลายพันปีประชาชนก็
เฝ้าหวงัและรอคอยพระผูส้ญัญาไวห้รอืพระเมสสิ
ยาห์ยังมชีายคนหนึ$งที$รอคอยการเสด็จมาขอ
พระผูช้ว่ยใหร้อดคอืปโุรหติในกรงุเยรซูาเล็ม
ชื$อเศคารยิาห์เขาอยูก่บัภรรยาของเขาชื$อเอลี
ซาเบธ“เป็นคนชอบธรรมจําเพาะพระเจา้”(ลกูา
1:6)เนื$องจากเศคารยิาหแ์ละเอลซีาเบธอายุ
มากแลว้และไมม่ลีกูพวกเขาแทบเลกิหวงัที$จะมี
ลกูสกัคน

วนัหนึ$งขณะที$เศคารยิาหไ์ปทํางาน
เขา้เวรในการรับใชพ้ระเจา้ที$พระวหิารทตูสวรรค์
กาเบรยีลไดม้าปรากฎตอ่หนา้เขา“เศคารยิาห์
เอย๋อยา่กลวัเลย”ทตูสวรรคก์าเบรยีลพดู“ดว้ย
ไดท้รงฟังคําอธษิฐานของทา่นแลว้นางเอลซีา
เบ็ธภรรยาของทา่นจะมบีตุรเป็นชายและทา่นจง
ตัง̂ชื$อบตุรนัน̂วา่ยอหน์ทา่นจะมคีวามปรดีแีละ
ยนิดีและคนเป็นอนัมากจะเปรมปรดีิ_ที$บตุรนัน̂
บงัเกดิมา”แลว้ทตูวรรคบ์อกเศคารยิาหว์า่
อนาคตของบตุรชายคนนีไ̂ดร้ับเลอืกจากพระเจา้
ใหเ้ป็นผูท้ี$จะมากอ่นพระเมสสยิาหแ์ละประกาศ
แกช่าวยวิวา่พระเมสสยิาหไ์ดเ้สด็จมาโปรดพวก
เขาแลว้

เศคารยิาหป์ระหลาดใจเขาไมอ่ยากเชื$อ
หตูวัเองเอลซีาเบธจะมลีกู!เอลซีาเบธแก่

พอที$จะเป็นยายได้แลว้เธอจะมลีกูไดย้ังไง!
“เพราะทา่นไมเ่ชื$อสิ$งที$เราพดู”กาเบรยีล

พดู“เราจะใหห้มายสําคญัแกท่า่นทา่นจะไม่
สามารถพดูไดแ้มแ้ตค่ําเดยีวจนกวา่เด็กทารก
ยอหน์จะเกดิมา”

เศคารยิาหอ์อกจากพระวหิารและเขาไม่
สามารถพดูไดเ้ลยคนที$รอคอยอยูข่า้งนอกก็
แปลกใจนักไมน่านเอลซีาเบธภรรยาของเขารู้
วา่เธอกําลงัตัง̂ครรภใ์หก้ําเนดิบตุรจรงิๆทัง̂เอลี
ซาเบธและเศคารยิาหต์า่งกย็นิดแีละขอบพระคณุ
พระเจา้มาก

เอลซีาเบธมลีกูพี$ลกูนอ้งคนหนึ$งชื$อมา
รยี์อาศยัอยูใ่นหมูบ่า้นเล็กๆแหง่หนึ$งของเมอืง
นาซาเร็ธซึ$งอยูห่า่งไกลไปทางเหนอืของบา้นเอ
ลซีาเบธและเศคารยิาห์มารยีล์กูพี$ลกูนอ้งของ
เธอไดห้มัน̂กบัชา่งไมค้นหนึ$งชื$อโยเซฟทัง̂สอง
คนเป็นเชือ̂สายของเผา่ยดูาหแ์ละกษัตรยิด์าวดิผู้
ยิ$งใหญข่องอสิราเอล
มารยีแ์ละโยเซฟตา่งกร็ักพระเจา้มากพวก

เขาคน้หารอคอยและปรารถนาใหพ้ระเจา้สง่พระ
เมสสยิาหท์ี$ทรงสญัญาไวม้าเด็กสาวชาวยวิทกุ
คนหวงัและอธฐิานวา่เธอสามารถจะเป็นแมข่อง
พระเมสสยิาห์บางทมีารยีอ์าจจะอธษิฐานคํา
อธษิฐานนัน̂ดว้ยและหวงัวา่เธอสามารถไดร้ับ
เกยีรตทิี$ยิ$งใหญน่ี^



CA 1-2 



รปูที+CA1-3ทตูสวรรคก์าเบรยีลประกาศแก่
มารยี์
วนัหนึ$งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดส้ง่ทตูสวรรค์

กาเบรยีลจากสวรรคม์าปรากฏแกม่ารยี์กาเบรยีล
พดูกบัเธอวา่“เธอผูซ้ึ$งพระเจา้ทรงโปรดปราน
มากจงจําเรญิเถดิพระเป็นเจา้ทรงสถติอยูก่บั
เธอซึ$งทตูสวรรคห์มายความวา่ขอแสดงความ
ยนิดดีว้ยมารยี์พระเจา้ทรงโปรดปรานเธอเธอ
ทําใหพ้ระองคพ์อพระทยั”

มารยีต์กใจกลวัและเขาหมายความวา่
อะไรกบัคําพดูแปลกๆนี^

“อยา่กลวัเลยมารยี”์ทตูสวรรคบ์อกเธอ
“เรามขีา่วจากพระเจา้สําหรับเธอพระเจา้ทรง
เลอืกเธอที$จะเป็นแมข่องพระบตุรของพระองค์
คอืพระเมสสยิาห์โดยพระองคท์รงเลอืกเธอจาก
หญงิชาวอสิราเอลทกุคนบตุรนัน̂จะเป็นใหญ่
และจะทรงเรยีกวา่พระบตุรของพระเจา้และพระ
เจา้จะทรงประทานพระที$นั$งของดาวดิบรรพบรุษุ
ของทา่นใหแ้กท่า่นและพระองคจ์ะครอบครอง
เหนอือสิราเอลตลอดไปแผน่ดนิของพระเจา้จะ
ไมรู่จ้ักสิน̂สดุเลย”

สิ$งนีด̂เูหมอืนจะเป็นไปไมไ่ดส้ําหรับมารยี์
บตุรของเธอจะเป็นกษัตรยิเ์หนอือสิราเอลจะนั$ง
บนพระที$นั$งของดาวดิเพื$อครอบครองตลอดไป
สิ$งนีไ̂มอ่าจจะเกดิขึน̂ได้ดงันัน̂มารยีจ์งึถามทตู

สวรรคว์า่ดฉิันจะมลีกูไดย้ังไงดฉิันยังไมไ่ด้
แตง่งานดฉิันเพยีงแคห่มัน̂กบัโยเซฟเทา่นัน̂

ทตูสวรรคต์อบวา่พระวญิญาณบรสิทุธิ_จะ
เสด็จลงมาบนเธอและฤทธิ_เดชของผูส้งูสดุจะ
ปกเธอเหตฉุะนัน̂เด็กทารกที$จะเกดิมานัน̂จะเป็น
ผูท้ี$บรสิทุธิ_อยา่งแทจ้รงิเป็นพระบตุรของพระเจา้
เธอจะเป็นแมฝ่่ายโลกของพระกายของพระองค์
พระเจา้จะเป็นพระบดิาของพระองคแ์ละโยเซฟ
จะเป็นผูด้แูลพระองคข์ณะที$พระองคก์ําลงัจะ
เตบิโตขึน̂และเราจะบอกความลบัอยา่งหนึ$งกบั
เธอเอลซีาเบธลกูพี$ลกูนอ้งของเธอแมว้า่จะ
เป็นหญงิที$อายมุากแลว้กก็ําลงัจะมลีกูชายดว้ย
สําหรับพระเจา้แลว้ไมม่อีะไรที$เป็นไปไมไ่ด้

มารยีก์ม้ศรีษะของเธอและพดูวา่“ดฉิัน
เป็นผูร้ับใชข้องพระเจา้และดฉิันเต็มใจที$จะทํา
ตามที$พระองคต์อ้งการ”แลว้ทตูสวรรคก์จ็ากไป

มารยีถ์กูทิง̂ใหอ้ยูต่ามลําพังและคงจะตอ้ง
คดินี$เป็นสิ$งที$น่าอศัจรรยเ์กนิกวา่ที$จะเป็นจรงิดี
เกนิกวา่ที$จะเป็นจรงิฉันจะเป็นแมข่องพระเมสสิ
ยาห์พระผูท้รงสญัญาไว้มารยีจ์ะตอ้งบอกขา่งดี
ของเธอกบัใครสกัคนดงันัน̂เธอจงึตดัสนิใจที$จะ
ไปเยี$ยมลกูพี$ลกูนอ้งของเธอคอืเอลซีาเบธโดย
ขึน̂ไปยังแถบเขาในยเูดยีเพื$อบอกขา่วนีแ̂กเ่อลี
ซาเบธ
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รปูที&CA1-4มารยีแ์ละเอลี
ซาเบธทกัทายกนั

ทันททีีJมารยีม์าถงึบา้นของเอ
ลซีาเบธและไดท้ักทายเธอพระเจา้
ทรงทําใหเ้อลซีาเบธรูค้วามลบัทีJทตู
สวรรคไ์ดบ้อกแกม่ารยี์เอลซีาเบธ
รอ้งออกมาดว้ยความตืJนเตน้ยนิดวีา่
“ในบรรดาสตรีเธอไดร้ับพระพรมาก
และทารกในครรภข์องเธอก็ไดร้ับ
พระพรดว้ยนับวา่เป็นเกยีรตจิรงิๆทีJ
แมอ่งคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มาเยีJยมดฉิัน
และผูท้ีJเชืJอในพระเจา้ไดร้ับพระพร
เพราะพระเจา้จะทรงทําทกุสิJงตามทีJ
พระองคท์รงสญัญาไว”้

แลว้มารยีไ์ดร้อ้งเพลง
สรรเสรญิทีJไพเราะถวายแดพ่ระเจา้

หญงิทัVงสองคนใชช้ว่งเวลาทีJมี
ความสขุดว้ยกนัสามเดอืนในการ
วางแผนสําหรับลกูของพวกเธอและ
พดูคยุกนัเกีJยวกบัเหตกุารณท์ีJน่า
อศัจรรยซ์ึJงพระเจา้ไดเ้สด็จมาเยีJยม
พวกเธอมารยีบ์อกเอลซีาเบธ
เกีJยวกบัทตูสวรรคก์าเบรยีลไดม้าพบ
เธอและเอลซีาเบธก็บอกมารยี์
เกีJยวกบัทตูสวรรคก์าเบรยีลวา่มาพบ
กบัเศคารยิาห์สามขีองเธออยา่งไร
นางบอกวา่จะมลีกูชายชืJอยอหน์ผู้
ซึJงจะเตรยีมทางสําหรับพระเมสสิ
ยาห์ทัVงหมดนีVสรา้งความประหลาด
ใจใหก้บัมารยี์ยอหน์ลกูชายของเอลี
ซาเบธจะเป็นผูป้ระกาศแกค่นอืJนถงึ
การมาของลกูเธอซึJงคอืพระบตุร
ของพระเจา้
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รปูที&CA1-5ยอหน์ผูใ้หร้บับพัตสิมา
เกดิ

หลงัจากนีHไมน่านพระสญัญาที&
พระเจา้ทรงประทานแกเ่ศคารยิาหก์็
บรรลผุลสําเร็จและเอลซีาเบธ
กลายเป็นแมข่องลกูชายตวันอ้ยเพื&อน
บา้นและญาตทิกุคนมารวมตวักนัเพื&อ
แสดงความยนิดกีบัเอลซีาเบธและเศคา
รยิาหใ์นการไดบ้ตุรชายในวยัชราของ
พวกเขาแตจ่ะตัHงชื&อเด็กทารกคนนีHวา่
อะไร“เศคารยิาห?์”เพื&อนบา้นถาม
“เศคารยิาห”์ญาติๆพดู“เด็กทารก
ควรจะตัHงชื&อตามชื&อพอ่ของเขา”

แตเ่อลซีาเบธตอบวา่“ไมใ่ช่แต่
ตอ้งใหช้ื&อวา่ยอหน์”เธอรูใ้นสิ&งที&ทตู
สวรรคก์าเบรยีลไดบ้อกและเธอจะเชื&อ
ฟังพระวจนะของพระเจา้อยา่งเต็มที&

“ยอหน์หรอื!”ญาตขิองเขารอ้ง
ออกมา“ไมม่ใีครในครอบครัวชื&อยอหน์
เธอคดิชื&อนีHออกมาไดไ้ง”แลว้พวกเขา
ทําสญัญาณกบัเศคารยิาห์ถามเขาวา่

เด็กควรจะชื&ออะไร
เศคารยิาหก์ข็อกระดานชนวนและ

เขยีนวา่“ชื&อของเขาคอืยอหน์”ทกุคน
พากนัประหลาดใจที&เศคารยิาหต์อ้งการ
ตัHงชื&อลกูวา่ยอหน์ทนัใดนัHนเศคารยิาห์
กส็ามารถพดูไดอ้กีครัHงและเขาใชเ้สยีง
ของเขาสรรเสรญิพระเจา้หลายปีตอ่มา
ลกูชายของเขาไดร้ับการเรยีกวา่ยอหน์
ผูใ้หร้ับบพัตศิมา

เหตกุารณท์ี&แปลกประหลาดนีH
เกดิขึHนในยเูดยีเหมอืนกบัที&พระเจา้ทรง
ตรัสผา่นผูเ้ผยพระวจนะไวก้อ่นหนา้นีH
หลายรอ้ยปีแตจ่ะเกดิอะไรขึHนตอ่ไป
แน่นอนวา่พระเจา้ทรงเตรยีมทางสําหรับ
สิ&งที&น่าอศัจรรย์

ในเวลานัHนมารยีก์ลบัไปบา้นของ
เธอในนาซาเร็ธแควน้กาลลิีเธอรูว้า่สิ&ง
ที&น่าอศัจรรยอ์ะไรที&พระเจา้กําลงั
จัดเตรยีมเธอขอบพระคณุพระเจา้
สําหรับพระผูช้ว่ยใหร้อดที&กําลงัจะเสด็จ
มา
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บทที$  2พระกาํเนดิของพระเยซู
มทัธวิ1:18-25;ลกูา2:1-7

หลงัจากที7ทตูสวรรคก์าเบรยีลไดบ้อก
มารยีว์า่เธอจะเป็นแมข่องพระเมสสยิาหท์ี7
ไดท้รงสญัญาไว้เธอเปี7ยมลน้ดว้ยความชื7น
ชมยนิดีเธอไปยเูดยีเพื7อเลา่ใหเ้อลซีาเบธ
ฟังซึ7งเป็นแมข่องยอหน์ผูใ้หร้ับบพัตศิมา

รปูที$CA2-1มารยีบ์อกขา่วของทตู
สวรรคแ์กโ่ยเซฟ

เธอบอกโยเซฟคูห่มัVนของเธอดว้ย
เมื7อโยเซฟรูว้า่มารยก์ําลงัจะมลีกูเขารูส้กึ
กงัวลเดอืดรอ้นใจมากมารยีย์งัไมไ่ดเ้ป็น
ภรรยาของเขาพวกเขาเพยีงแคห่มัVนกนัเพื7อ
จะแตง่งานขณะที7เขาครุน่คดิเรื7องนีVเขา
ตดัสนิใจยกเลกิการหมัVนอยา่งเงยีบๆแมว้า่
เขาจะรักมารยี์บางทมีารยีอ์าจจะไมใ่ช่
ผูห้ญงิที7เหมาะสมสําหรับเขาที7จะแตง่งาน
ดว้ยโยเซฟมคีวามสงสยัมากมายเกี7ยวกบั
สิ7งที7มารยีบ์อกกบัเขาแน่นอนวา่เขา
ตอ้งการทําในสิ7งที7ถกูตอ้งแตส่ิ7งที7เธอบอก
กบัเขานัVนเป็นสิ7งที7แปลกประหลาด
เหลอืเชื7อมากจนกระทั7งอาจจะไมเ่ป็นผลดทีี7
จะแตง่งานเธอ
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รปูที&CA2-2กาเบรยีลมาหาโย
เซฟ

คนืหนึJงทตูสวรรคไ์ดม้าพบ
เขาในความฝันพดูวา่“โยเซฟอยา่
กงัวลไปเลยจงรับมารยีม์าเป็น
ภรรยาของทา่นเพราะเด็กทารกนีVทีJ
เธอจะใหก้ําเนดิเป็นพระเมสสยิาห์
พระบตุรของพระเจา้ทา่นจะตัVงชืJอ
พระองคว์า่เยซู(หมายถงึพระ
ผูช้ว่ยใหร้อด)เพราะพระองคจ์ะชว่ย
ประชากรของพระองคจ์ากความบาป
ของเขา”เมืJอโยเซฟตืJนขึVนมาเขา
เต็มไปดว้ยความสงสยัทีJเขาไดย้นิ
จากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เกีJยวกบัเด็ก

ทารกคนนีVดว้ยซึJงจะเป็นพระผูใ้ห้
รอดของโลกโยเซฟจะตอ้งระลกึถงึ
สิJงทีJผูเ้ผยพระวจนะอสิยาหไ์ดบ้อก
ไวด้ว้ยเกีJยวกบัพระเมสสยิาหเ์มืJอ
หลายรอ้ยปีกอ่นเขาจะเรยีกนาม
ของทา่นวา่อมิมานูเอลพระจา้ทรง
อยูก่บัเรา

โยเซฟทําตามทีJทตูสวรรค์
ของพระเจา้สัJงใหเ้ขาทําและรับมา
รยีม์าเป็นภรรยาของเขาพวกเขา
เตรยีมตวัดว้ยกนัสําหรับการเสด็จมา
ของพระกมุารเยซูพระบตุรพระเจา้
และพระผูช้ว่ยใหร้อดของโลก
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รปูที&CA2-3โยเซฟบอกมารยี์
เกี&ยวกบัคาํสั&งของมหาจกัรพรรดิ

เวลาแตล่ะอาทติยค์งจะตอ้งผา่น
ไปอยา่งเชื&องชา้มากสําหรับมารยีข์ณะที&
เธอเฝ้ารอคอยบตุรชายคนพเิศษของ
เธอคอืพระเมสสยิาห์พระบตุรของพระ
เจา้ที&จะกําเนดิมาวนัหนึ&งขณะที&โย
เซฟทํางานหนักมากในรา้นชา่งไมข้อง
เขาเขาเงยหนา้จากงานและพดูวา่“มา
รยี์ขา้มขีา่วรา้ย”

“อะไรหรอืคะ”เธอถาม
“ทหารไดน้ําประกาศจากมหา

จักรพรรดโิรมซซีา่ออกสัตสัวา่เราทกุ
คนตอ้งไปเมอืงที&ครอบครัวของเราจาก
มาเพื&อไปลงชื&อในสมดุทะเบยีน
สํามะโนครัวจักรพรรดติอ้งการใหเ้รา

ลงทะเบยีนเพื&อพระองคส์ามารถมี
รายชื&อของทกุคนในจักรวรรดขิอง
พระองค์ซซีา่ออกสัตสัยงัสั&งใหเ้ราจา่ย
ภาษีมากขึHนดว้ยตอนนีHเรากจ็า่ยภาษี
มากจนกระทัHงแทบจะมไีมพ่ออยูแ่ลว้
แลว้เรายงัจะตอ้งเดนิทางอกีกวา่รอ้ย
สามหกกโิลเพื&อไปเบธเลเฮมเพราะเรา
ทัHงสองมาจากครอบครัวของกษัตรยิด์า
วดิเรื&องนีHจําเป็นที&เราตอ้งเชื&อฟังคําสั&ง
ของจักรพรรด”ิ

โยเซฟไมช่อบความคดิเกี&ยวกบั
การพามารยีไ์ปในการเดนิทางไกลที&
ยากลําบากนีHเพราะเกอืบจะถงึเวลา
กําหนดคลอดแลว้แตก่ไ็มม่ทีางเลอืก
พวกเขาตอ้งจัดสิ&งของสมัภาระตา่งๆ
และเตรยีมตวัสําหรับการเดนิทางไกล
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รปูที+CA2-4มารยีแ์ละโยเซฟเดนิทาง
ไปเบธเลเฮม

ไมม่รีถเมล์รถยนต์หรอืรถไฟที$จะใช้
เดนิทางโยเซฟมลีาสําหรับใหม้ารยีข์ี$ขณะที$เขา
เดนิอยูข่า้งๆลาแน่นอนวา่ลาเดนิชา้และถนนก็
เป็นหนิขรขุระเสน้ทางที$เดนิไมข่ึน̂เขากล็งเขา
มารยีซ์ึ$งทอ้งแกใ่กลค้ลอดนัน̂เหนื$อยเมื$อยและ
เจ็บระบมไปทัง̂ตวับางทเีทา้ของโยเซฟอาจจะ
บาดเจ็บจากอาการบวมเพราะเทา้ถกูหนิบาด
หลายครัง̂ที$โยเซฟถาม“มารยีไ์หวนะ?เราไปตอ่
อกีสกัหน่อยไดไ้หมกอ่นที$จะตัง̂คา่ยพักตอน
กลางคนื”การเดนิทางใชเ้วลาหลายวนัพวกเขา
จดจอ่วา่เมื$อไรจะไปถงึเบธเลเฮม

ในที$สดุตอนหวัคํ$าวนัหนึ$งขณะที$ความมดื
กําลงัมาเยอืนพวกเขาเห็นแสงสวา่งเล็กๆใน
ระยะไกลและโยเซฟรอ้งออกมาวา่“นั$นยังไงมา
รยี์นั$งไงเบธเลเฮม”

“โอขอบคณุพระเจา้ฉันดใีจมากเราจะได้
นอนพักในโรงแรมแทนที$จะเป็นพืน̂หนิและเราก็

คงจะไดอ้าหารรอ้นๆทานบา้งโยเซฟชว่ยทํา
ใหล้าเดนิเร็วขึน̂หน่อยซคิะ่”

ในที$สดุกม็าถงึเบธเลเฮมจดุหมาย
ปลายทางของพวกเขาขณะที$มารยีแ์ละโยเซฟ
เขา้มาในเบธลเฮมพวกเขาพบวา่มปีระชากร
มากมายที$มาเพื$อลงทะเบยีนและเสยีภาษีบาง
คนอยูบ่นหลงัอฐูบางคนอยูบ่นหลงัลาบางคน
อยูบ่นเกวยีนหรอืเดนิเทา้

โยเซฟอทุานออกมา“โอมารยี์ดซูิมคีน
มากขนาดไหนเราตอ้งรบีหาที$พักใหไ้ด้เรา
น่าจะไปหาหอ้งพักกอ่น”

ดงันัน̂พวกเขาจงึพยายามหาที$พักพวก
เขาไปทั$วแตท่กุแหง่กไ็ดร้ับคําตอบอยา่ง
เดยีวกนัเมื$อโยเซฟถามหาที$พักสําหรับคนืนัน̂
“เสยีใจดว้ยเราไมม่หีอ้งวา่งเหลอืเลยทกุเตยีง
และที$สําหรับนอนเต็มหมดลองไปหาโรงแรม
เล็กๆในหมูบ่า้นดซูิทา่นอาจจะไดท้ี$พักที$นั$น”
บางคนบอกเขา
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รปูที$CA2-5ไมม่หีอ้งวา่งในโรงแรม
โยเซฟจงูลาพรอ้มกบัคนขี7ลงไปตาม

ถนนที7โรยหนิกรวดหยาบๆไปที7โรงแรม
แหง่หนึ7งเขาขอหอ้งพักหอ้งหนึ7งจาก
เจา้ของโรมแรมหรอืจะเป็นเพยีงเตยีงหนึ7ง
สําหรับคนืนัVนก็ได้เจา้ของโรงแรมบอกวา่
“เราไมม่แีมแ้ตม่มุหอ้งซอกหรอืแมแ้ตร่อ่ง
เล็กๆเหลอืในโรงแรมเลยประชาชนนอน
อยูบ่นเปลและแมก้ระทั7งหอ่ตวัอยูใ่นผา้หม่
นอนอยูท่ี7สนาม”

โยเซฟพดู“ทา่นไดโ้ปรดใหท้ี7เล็กๆ
สกัที7สําหรับมารยีภ์รรยาของขา้เถดิสําหรับ
ตวัขา้เองนัVนไมเ่ป็นไรหรอก”

“เสยีใจดว้ย”เจา้ของโรงแรมพดู
“ไมม่แีมแ้ตท่ี7เล็กๆสกันดิเหลอือยูเ่ลย”
ถา้หากเจา้ของโรงแรมรูว้า่พระเมสสยิาห์
พระผูช้ว่ยใหร้อดจะมาบงัเกดิในคนืนัVนเขา
จะตอ้งหาที7ไหนสกัแหง่ใหไ้ดอ้ยา่งแน่นอน

โยเซฟเอามอืกมุหวัและถอนใจเขา
จะทําอะไรตอ่ไปตอนนีVเขา้ตาจนนี7พระเจา้
ลมืที7จะดแูลเอาใจใสพ่วกเขาหรอืนี7

ขณะที7เขาหนักลบัออกไปเจา้ของ
โรงแรมก็พดูวา่“เดี7ยวกอ่นขา้มขีอ้เสนอ
อาจจะไมใ่ชค่วามคดิที7ดมีากนักแตเ่จา้
สามารถออกไปที7ดา้นหลงัไปที7คอกสตัว์ซึ7ง
เป็นที7ที7พวกเดนิทางเอาสตัวข์องเขาไปเก็บ
ไวม้ลีอ่ลาลกูววัและแกะในคอกเจา้
สามารถหาที7วา่งในนัVนเพื7อพักในคนืนีVถา้
ฝนตกอยา่งนอ้ยที7สดุเจา้ก็จะมหีลงัคาคุม้
หวั”

โยเซฟรูส้กึอายแตน่ั7นเป็นเพยีงที7
เดยีวที7มีแน่นอนวา่เขาไมอ่ยากพามารยี์
ออกไปที7คอกสตัวเ์กา่ๆที7เหม็นและสกปรก
นั7นแตก่็รูว้า่ปฎเิสธขอ้เสนอนีVไมไ่ด้เขา
ขอบคณุเจา้ของโรงแรมและออกไปที7ขา้ง
หลงัที7เป็นคอกสตัว์โยเซฟไลต่อ้นววัและ
แกะบางตวัไปอยูอ่กีดา้นหนึ7งของคอกสตัว์
เขาเอาฟางทําเป็นไมก้วาดและกวาดพืVนที7
สกปรกชืVนและเย็นนัVนแลว้เขานําหญา้ที7
สะอาดปไูวท้ี7มมุหนึ7งและถอดเสืVอคลมุของ
เขาปทูบัในที7สดุก็หมดแรงพวกเขานอนลง
บนเสืVอคลมุนัVน
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รปูที&AC2-6พระครสิตท์รงบงัเกดิ
คนืนั%นขณะที+ชาวเบธเลเฮมนอนหลบับน

เตยีงที+อบอุน่ของพวกเขาพระเจา้ไดท้รงสง่
พระบตุรของพระองคล์งมาบนโลกกษัตรยิ์
ของกษัตรยิท์ั%งปวงและเป็นพระเจา้ของคนทั%ง
ปวงและเมื+อพระองคจ์ากศกัดิLศรขีองสวรรคท์ี+
ซึ+งทตูสวรรคท์ั%งหมดคกุเขา่ตอ่เบื%องพระพักตร์
พระองคแ์ละเสด็จลงมาบนโลกนี%พระองคต์อ้ง
บงัเกดิที+คอกสตัว์เหตกุารณท์ี+พระเจา้ไดท้รง
วางแผนมานานหลายยคุสมยัในที+สดุก็ได้
เกดิขึ%นพระครสิตพ์ระเมสสยิาหท์รงบงัเกดิ
นั+นเป็นคนืครสิตมาสแรกที+แทจ้รงิ
มารยีพ์ดู“โยเซฟดฉิันไมม่ผีา้หม่

เหลอือยูห่ม่ใหล้กูพระกมุารคงจะหนาวเรา
ควรทํายงัไง”โยเซฟเอาผา้ออ้มที+เตรยีมมา
พันรอบพระกมุารที+เกดิใหม่ไมม่เีตยีงเด็กหรอื
เตยีงสวยๆสําหรับใหพ้ระเจา้จอมกษัตรยิ์
นอนดงันั%นโยเซฟจงึทําความสะอาดรางหญา้
เกา่ๆเป็นรางหนิที+ใสห่ญา้แหง้ใหว้วักนิและ
โยเซฟวางพระกมุารนอ้ยลงบนหญา้แหง้ใน
รางหญา้

เป็นเรื+องที+เศรา้ใชไ่หมที+ไมม่หีอ้ง
วา่งสําหรับพระเยซใูนเบธเลเฮมไมม่หีอ้งวา่ง

ในโรงแรมและที+เลวรา้ยที+สดุไมม่ทีี+วา่งใน
จติใจของประชาชนชาวยวิสว่นใหญ่พระ
คมัภรีบ์อกวา่พระองคไ์ดเ้สด็จมายงับา้นเมอืง
ของพระองค์และชาวเมอืงของพระองคไ์มไ่ด้
ตอ้นรับพระองค์ครสูงสยัจังเลยวา่เรามหีอ้ง
วา่งในบา้นของเราและที+วา่งในจติใจของเรา
สําหรับพระเยซหูรอืเปลา่เราเคยเชญิพระองค์
เขา้มาขา้งในและเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและ
เป็นพระเจา้ของเราหรอืเปลา่ถา้เรายอมให้
พระองคเ์ป็นพระเจา้นั+นหมายความวา่
พระองคท์รงเป็นนายของเราเป็นกษัตรยิข์อง
เราเราเคยยกใหพ้ระองคเ์ป็นกษัตรยิข์องชวีติ
เราหรอืเปลา่กษัตรยิป์กครองใชไ่หมเราตอ้ง
ใหพ้ระเยซเูป็นผูป้กครองของเราและเชื+อฟัง
พระองคใ์นทกุสิ+งทกุอยา่ง
ถา้เราตอ้งการใหพ้ระเยซเูป็นพระเจา้และ

พระผูช้ว่ยใหร้อดของเราสิ+งที+เด็กๆตอ้งทํา
คอืบอกพระองคเ์ทา่นั%นพระองคต์รัสวา่“นี+
แนะ!เรายนืเคาะอยูท่ี+ประตูถา้ใครไดย้นิเสยีง
ของเราและเปิดประตูเราจะเขา้ไปหาเขา”ถา้
ใครยงัไมเ่คยเชญิพระเยซเูขา้มาในจติใจและ
ในชวีติอยา่รรีออกีตอ่ไปใหค้นนั%นอธษิฐาน
ขอใหพ้ระองคเ์ขา้มาในใจเราเดี]ยวนี%
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บทที&  3ทตูสวรรคน์ําขา่วดมีาให้
คนเลีKยงแกะ

ลกูา2:8-38

รปูที$CA3-18คนเลีNยงแกะอยูน่อก
เมอืงเบธเลเฮม

ในคนืครสิตมาสแรกคนืที7พระเยซู
ประสตูมิคีนเลีVยงแกะบางคนอยูข่า้งนอก
บรเิวณเชงิเขาใกลก้บัเมอืงเบธเลเฮมกําลงั
เฝ้าฝงูแกะอยู่และป้องกนัฝงูแกะของพวก
เขาจากสตัวป์่าและโจรเนื7องจากคนเลีVยง
แกะเชื7อในสิ7งที7พระเจา้ไดเ้ขยีนไวเ้กี7ยวกบั
พระเมสสยิาหท์ี7ไดท้รงสญัญาไว้พวกเขามี
ความตอ้งการและอธฐิานเผื7อพระเมสสยิาห์
ที7จะเสด็จมาแมว้า่จะไมม่หีอ้งวา่งในเมอืง
เบธเลเฮมสําหรับพระองค์พวกเขามทีี7วา่ง

ในจติใจของพวกเขาสําหรับพระองค์บางที
คนืนัVนขณะที7พวกเขานั7งลอ้มรอบกองไฟ
เพื7อทําใหต้วัของเขาอบอุน่พวกเขากําลงั
พดูคยุกนัเกี7ยวกบัพระเมสสยิาหผ์ูซ้ึ7งจะ
เสด็จมาพวกเขาอาจจะพดูวา่“เจา้คดิวา่
พระองคจ์ะเสด็จมาเมื7อไหร”่คนหนึ7งตอบวา่
“ขา้คดิวา่คงอกีไมน่านนักทกุคนกําลงัรอ
คอยพระองคต์ลอดเวลา”

ทนัใดนัVน มแีสงสวา่งจา้บนทอ้งฟ้า คน
เลีVยงแกะป้องตาของพวกเขาจากแสงรัศมทีี7
กําลงัสอ่งมา พวกเขาตกใจกลวัมาก พวก
เขาไมรู่ว้า่เกดิอะไรขึVน 
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รปูที$AC3-2ทตูสวรรคห์มูห่นึ$งมา
ปรากฏ

แลว้พวกเขาเห็นแสงสวา่งที7พวกเขา
ไมม่วีนัลมืและทตูสวรรคท์ี7งดงามองคห์นึ7ง
จากสวรรคป์รากฎและพดูวา่“อยา่กลวัเลย
เรามขีา่วดทีี7น่าอศัจรรยจ์ากพระเจา้เป็น
ความปรดีแีละความชื7นชมยนิดอียา่งมาก
พระเมสสยิาหม์าบงัเกดิในคนืนีVถกูแลว้พระ
ผูช้ว่ยใหร้อดองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ผูท้ี7พวก
ทา่นเฝ้ารอคอยอธษิฐานเผื7อและปรารถนา
ที7จะไดพ้บพระองคม์าบงัเกดิสําหรับทกุคน
ไมเ่พยีงแคเ่พื7อชาวยวิชาวยโุรปชาว
อเมรกิาหรอืประชาชนของประเทศหนึ7ง
พระองคไ์มใ่ชส่ําหรับคนรวยหรอืคนมี
การศกึษาเทา่นัVนแตส่ําหรับคนจนดว้ยและ
สําหรับผูท้ี7ไมเ่คยไปโรงเรยีนสําหรับทกุคน
พระองคบ์งัเกดิคนืนีVในเบธเลเฮมเมอืงของ
ดาวดิพวกทา่นสามารถไปและพบพระองค์
พระองคไ์มไ่ดอ้ยูใ่นพระราชวงัหรอืคฤหาสน์
ที7กษัตรยิจ์ะอยู่แตพ่ระองคอ์ยูใ่นคอกสตัว์
ทา่มกลางฝงูสตัว์ทา่นจะพบพระองคพ์ัน
ผา้ออ้มและนอนอยูใ่นรางหญา้”

ทนัใดนัVนทอ้งฟ้าก็เต็มไปดว้ยเหลา่ทตู
สวรรคท์ี7สอ่งสวา่งชาวสวรรคม์ากมายพา
กนัสรรเสรญิพระเจา้และพดูวา่พระสริจิงมแีด่
พระเจา้ในที7สงูสดุสว่นบนแผน่ดนิโลกสนัติ
สขุจงมทีา่มกลางมนุษยท์ัVงปวงฮาเลลยูา
พระผูช้ว่ยใหร้อดทรงบงัเกดิพระผูช้ว่ยให้
รอดทรงบงัเกดิคนืนีV

คนเลีVยงแกะพดูไมอ่อกพวกเขาไม่
อยากจะเชื7อตาและหขูองพวกเขาพวกเขา
ไดฟ้ังเพลงครสิตมาสครัVงแรกจติใจของ
พวกเขาพองโตดว้ยความชื7นชมยนิดีใน
ที7สดุทตูสวรรคไ์ดจ้บคําสรรเสรญิและกลบั
สูส่วรรค์ทอ้งฟ้ากลบัมดืมดิอกีครัVงพวกคน
เลีVยงแกะที7พากนันิ7งงงดว้ยความประหลาด
ใจเริ7มพดูคยุกนัไดใ้นที7สดุพวกเขาพดูวา่
“ทําไมพวกเราถงึยงันั7นอยูท่ี7นี7เลา่ใหเ้รา
ไปเบธเลเฮมและดสูิ7งที7น่าอศัจรรยน์ี7ที7
เกดิขึVนซึ7งองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ไดบ้อกกบัเรา”
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รปูที$CA3-3คนเลีNยงแกะไปเบธเลเฮม
คนเลีVยงแกะไมไ่ดพ้ากนัเดนิทอดน่อง

ลงไปที7เชงิเขาอยา่งสงบพระคมัภรีบ์อกวา่
พวกเขารบีไปพวกเขาวิ7งไปตามทางกวา่สี7
กโิลสะดดุกอ้นหนิและสนัเขาเสืVอคลมุของ
พวกเขาเกี7ยวถกูหนามและพุม่ไม้พวกเขา
พดูคยุกนัไปดว้ยในเวลาเดยีวกนัพวกเขา
ตื7นเตน้มากจนแทบจะทนรอไมไ่หวพวกเขา
คดิวา่ทกุคนในเมอืงเบธเลเฮมจะไปออกนั
แน่นในคอกสตัวม์องดพูระเมสสยิาหอ์ยา่ง
แน่นอนบางที7อาจจะลําบากที7จะเขา้ไปดู
พระกมุารชดัทๆแตเ่มื7อพวกเขาไปถงึเบธ
เลเฮมกลบัพบวา่ถนนวา่งเปลา่และ
ชาวเมอืงนัVนกําลงัหลบัคนเลีVยงแกะคนหนึ7ง
อทุานออกมาวา่“เห็นชดัวา่คนในเบธ
เลเลมไมรู่เ้กี7ยวกบัการบงัเกดิของพระเมสสิ

ยาห”์พวกเขาวิ7งจากคอกสตัวห์นึ7งไปยงัอกี
คอกสตัวห์นึ7งทนัทเีพื7อจะดวูา่มคีนอยูใ่นนัVน
หรอืไม่ในที7สดุพวกเขาก็มาถงึคอกสตัวท์ี7มี
แสงสวา่งนี7น่าจะเป็นที7ๆใช่มนัตัVงอยูข่า้ง
หลงัโรงแรมเล็กๆแตค่นเลีVยงแกะหอบจน
แทบหายใจไมอ่อกพวกเขายงัไมก่ลา้เขา้
ไปขา้งในพวกเขาหยดุพักนดิหน่อยใน
ที7สดุคนหนึ7งแอบมองเขา้ไปขา้งในและสง่
สญัญาณใหค้นอื7นตามมาสมทบ“นี7น่าจะ
ถกูแลว้ละ่!”เขาพดูพวกเขาเห็นมารยีแ์ละ
โยเซฟนั7งอยูบ่นกองหญา้แหง้และพระ
กมุารเยซนูอนอยูบ่นหญา้แหง้ในรางหญา้
เหมอืนอยา่งที7ทตูสวรรคบ์อกและพวกเขา
สงัเกตเห็นพระกมุารถกูพันกายอยูใ่นผา้ออ้ม
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รปูที$CA3-4คนเลีNยงแกะนมสัการพระ
เยซู

คนเลีVยงแกะไมไ่ดร้บีเขา้ไปในคอกสตัว์
ผลกักนัเลน่หรอืหวัเราะหยอกลอ้กนัแต่
พวกเขาเขา้ไปเงยีบๆดว้ยความเคารพและ
แสดงความนับถอืเพราะพวกเขารูว้า่พวก
เขาอยูใ่นสถานที7พเิศษไมว่า่เราจะอยูท่ี7
ไหนก็ตามเมื7อเรามานมสัการอธฐิานหรอื
ฟังพระวจนะพระเจา้พระองคต์อ้งการใหเ้รา
ใหเ้กยีรตแิละแสดงความเคารพอยูต่อ่เบืVอง
พระพักตรพ์ระองค์

คนเลีVยงแกะรูว้า่ทารกนอ้ยคนนีVคอื
พระเมสสยิาหท์ี7พระเจา้ไดท้รงสญัญาไว้
เป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของโลกเป็นผูท้ี7พวก
เขาเฝ้าคอยเป็นเวลานานแลว้พวกเขา
คกุเขา่ตอ่หนา้พระพักตรพ์ระองคแ์ละ
นมสัการพระองค์พวกเขารูว้า่พระองคเ์ป็น
พระบตุรของพระเจา้ดงันัVนจงึเป็นสิ7งที7
ถกูตอ้งที7จะนมสัการพระกมุาร

พวกเขาไมไ่ดน้มสัการมารยี์
เพราะมารยีไ์มใ่ชพ่ระเจา้เธอเป็นเพยีง
มนุษยค์นหนึ7งเหมอืนกบัเราพวกเขาไมไ่ด้

นมสัการโยเซฟเพราะเขาเป็นเพยีง
พอ่เลีVยงของพระเยซูแตพ่วกเขานมสัการ
พระเยซคูรสิต์และเราก็ควรนมสัการ
พระองคด์ว้ย

หลงัจากที7คนเลีVยงแกะไดต้อ้นรับ
และนมสัการพระเยซแูลว้ก็กระจายขา่วไป
ทั7วเมอืงเบธเลเฮมในเชา้วนัรุง่ขึVนวา่พระ
เมสสยิาหไ์ดบ้งัเกดิในคนืนัVนในเมอืงของ
พวกเขา

ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ประชาชนที7
อยากรูอ้ยากเห็นไดม้าที7คอกสตัวเ์พื7อดพูระ
กมุารที7เพิ7งบงัเกดิมาพวกคนเลีVยงแกะได้
หยดุชาวเมอืงนัVนที7ถนนและบอกพวกเขา
เกี7ยวกบัสิ7งที7น่าอศัจรรยท์ี7พวกเขาไดเ้ห็น
และไดย้นิในคนืนัVนบางคนในเมอืงเบธเล
เฮมเชื7อพวกเขาแตบ่างคนในเบธเลเฮมคดิ
วา่เป็นเรื7องตลกในที7สดุคนเลีVยงแกะ
กลบัไปที7ทุง่นาและฝงูแกะของเขาอกีครัVง
ทกุคนพากนัสรรเสรญิพระเจา้สําหรับการมา
ปรากฎตวัพวกเขาของทตูสวรรค์และพวก
เขาไดเ้ห็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของพระเจา้
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รปูที+CA3-5สเิมโอนเห็นพระครสิตเ์มื+อทรง
เป็นเด็ก

ตามบญัญัตชิาวยวิเด็กคนแรกที$เกดิ
มาในแตล่ะครอบครัวพอ่แมต่อ้งจะนํามาถวาย
แดพ่ระเจา้ที$พระวหิารในกรงุเยรซูาเล็มเมื$อพระ
กมุารเยซอูายไุดส้ี$สบิวนัโยเซฟและมารยีจ์งึนํา
พระกมุารเยซไูปที$พระวหิารในกรงุเยรซูาเล็มเพื$อ
ถวายเครื$องบชูาของพวกเขาแดพ่ระเจา้คน
ยากจนที$ไมส่ามารถหาลกูแกะมาสําหรับเป็น
เครื$องบชูากส็ามารถนํานกพริาบหนุ่มสองตวัมา
แทนได้มารยีแ์ละโยเซฟนํานกพริาบสองตวัมา
เป็นเครื$องบชูาของพวกเขาเพราะพวกเขาเป็น
คนยากจน

ในพระวหิารมชีายแกค่นหนึ$งชื$อสเิม
โอนซึ$งไดร้ับใชพ้ระเจา้มาสบิหลายปีแลว้เขา
ไดศ้กึษาพระวจนะในพระคมัภรีเ์ดมิอยา่งละเอยีด
และเชื$อในสิ$งที$พระเจา้ไดต้รัสไวเ้กี$ยวกบัการสง่
พระเมสสยิาหเ์ขา้มาในโลกเขาไดเ้ฝ้ารอคอย
และคน้หาพระผูท้รงสญัญาไว้ผูท้รงเป็นพระเมส
สยิาหม์าเป็นเวลานานแลว้กอ่นหนา้นีพ̂ระเจา้ได้

บอกกบัสเิมโอนวา่เขาจะไมต่ายจนกวา่จะได้
เห็นพระเมสสยิาหท์ี$ไดร้ับการเจมิของพระเจา้
ดงันัน̂เมื$อโยเซฟและมารยีม์าเพื$อนําเครื$องบชูา
ของพวกเขามาถวายสเิมโอนกอ็ยูใ่นพระวหิาร

วนันัน̂เมื$อมารยีแ์ละโยเซฟเขา้มาถวาย
พระกมุารเยซแูดพ่ระเจา้เพื$อเป็นการเชื$อฟังตอ่
พระบญัญัติพระวญิญาณบรสิทุธิ_ไดบ้อกกบัสเิม
โอนวา่นี$คอืพระเมสสยิาห์พระผูช้ว่ยใหร้อดที$
ทา่นไดเ้ฝ้ารอคอยมาเป็นเวลานานแลว้

สเิมโอนตรงไปหามารยีแ์ละโยเซฟและ
ไดอุ้ม้พระกมุารไวใ้นออ้มแขนของเขาสรรเสรญิ
พระเจา้“ขา้แตพ่ระเจา้”เขาพดู“บดันีข̂า้
พระองคต์ายพรอ้มกบัความชื$นชนยนิดไีด้เพราะ
ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระองคท์ี$พระองคไ์ดท้รง
สญัญาไว้ขา้พระองคไ์ดเ้ห็นพระผูช้ว่ยใหร้อดที$
พระองคไ์ดท้รงประทานใหแ้กโ่ลกคอืพระครสิต์
เจา้”มารยีแ์ละโยเซฟเพยีงแตย่นือยูท่ี$นั$นดว้ย
ความประหลาดใจกบัสิ$งที$ไดย้นิเกี$ยวกบัพระ
กมุารเยซู
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รปูที$CA3-6อนันาเห็นพระผูช้ว่ยให้
รอด

ขณะที7สเิมโอนกําลงัพดูคยุกบัมารยี์
และโยเซฟอนันาหญงิมา่ยที7อายมุากแลว้
เขา้มาหาพวกเขาเธออายแุปดสบิสี7ปีและ
เป็นผูเ้ผยพระวจะหญงิเป็นคนชอบธรรม
มากและอยูใ่นพระวหิารอธษิฐานและ
นมสัการพระเจา้อยา่งตอ่เนื7องสเิมโอนบอก
อนันาวา่พระกมุารเยซคูอืพระเมสสยิาห์
พระครสิตท์ี7พวกเขาไดเ้ฝ้ารอคอยมาเป็น
เวลานานแลว้อนันาเริ7มขอบคณุพระเจา้
อยา่งตื7นเตน้ในที7สดุพระองคไ์ดส้ง่พระ
ผูช้ว่ยใหร้อดที7ไดท้รงสญัญาไวม้าให้เธอ
ไดบ้อกกบัคนที7เขา้มาในพระวหิารในกรงุ

เยรซูาเล็มวา่พระเมสสยิาหท์ี7เราไดร้อคอย
นัVนทรงเสด็จมาแลว้

หลายอาทติยผ์า่นไปมารยีม์กัจะ
คดิเกี7ยวกบัคําพดูของอนันาและสเิมโอน
ตอนนีVเธอแน่ใจมากกวา่เดมิวา่พระกมุารนัVน
เป็นพระเมสสยิาห์พระผูไ้ดท้รงสญัญาไว้
จรงิๆพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยรอดของเด็กๆ
ดว้ยหรอืเปลา่ถา้หากวา่เด็กๆไดต้อ้นรับ
พระองคเ์ขา้มาในชวีติและจติใจแลว้ทําไม
ไมข่อบคณุพระองคท์ี7ทรงเป็นพระผูช้ว่ยให้
รอดของเด็กๆเลา่
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บทที$  4พวกโหราจารยม์าเขา้เฝ้า
นมสัการกษตัรยิ์

มทัธวิ2:1-2

รปูที$CA4-1
มปีระเทศหนึ7งซึ7งอยูห่า่งไกลออกไป

ทางตะวนัออกของยเูดยีมพีวกโหราจารย์
บางคนอาศยัอยูท่ี7นั7นพวกเขาไดใ้ชเ้วลา
สว่นใหญใ่นการศกึษาพระวจนะพระเจา้นั7น
อาจจะเป็นสาเหตทุี7พระเจา้ทรงเรยีกพวก
เขาวา่นักปราชญห์รอืโหราจารย์เวลาที7เรา
ศกึษาและเรยีนรูพ้ระวจนะของพระเจา้พระ
เจา้ตรัสวา่เราเป็นคนฉลาดแตถ่า้เราไม่
ศกึษาและอยากเรยีนรูพ้ระวจนะพระองค์
เรยีกเราวา่คนโงเ่ขลาโหราจารยเ์หลา่นีV7
ศกึษาคําพยากรณ์ดาเนยีลโดยไมต่อ้งสงสยั
ซึ7งเป็นการทํานายถงึเวลาที7ใกลเ้คยีงของ
การเสด็จมาของพระเมสสยิาห์เพราะพวก
เขาเชื77อในสิ7งที7พวกเขาอา่นในพระวจนะของ
พระเจา้พวกเขาไดค้ํานวณวา่เมื7อไรเวลาที7
กษัตรยิพ์ระเมสสยิาหข์องชาวอสิราเอลจะ
มาปรากฎ

คนืหนึ7งพวกเขาสงัเกตเุห็นดาวดวงใหม่
ที7ใหญด่วงหนึ7งบนทอ้งฟ้าซึ7งสกุใสสวยงาม
อยา่งประหลาดพวกเขารูว้า่มบีางอยา่งที7น่า
อศัจรรยจ์ะตอ้งเกดิขึVนในคนืนัVนในอสิราเอล
พระเจา้ทรงทําใหพ้วกเขารูว้า่ดาวดวงนีVและ
การเสด็จมาของพระเมสสยิาหช์าวยวิ
เกี7ยวขอ้งกนั“ดซู!ิ”พวกเขารอ้งออกมา
“ดาวของพระเมสสยิาห์เร็วเขา้เตรยีมอฐู
ของเราและไปคน้หากษัตรยิช์าวยวิองคน์ีV
และนมสัการพระองค”์

พากเขาตื7นเตน้ในขณะที7เตรยีมตวัทนัที
สําหรับการเดนิทางไกลขา้มทะเลทรายที7
เต็มไปดว้ยทรายพวกเขาจะนําของขวญัที7
ลํVาคา่และราคาแพงไปถวายแดก่ษัตรยิข์อง
ชาวยวิองคน์ีVพวกโหราจารยป์รารถนาจะ
นมสัการพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดและ
กษัตรยิข์องพวกเขา
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รปูที&  CA4-2โหราจารยม์าถงึกรงุเยรซูาเล็ม
หลงัจากหลายวนัหลายเดอืนทีJเหน็ด

เหนืJอยจากการเดนิทางขา้มทะเลทรายทีJแหง้แลง้
ในทีJสดุพวกโหราจารยก์็เดนิทางมาถงึเมอืงหลวง
เยรซูาเล็มพวกเขาคดิวา่กษัตรยิข์องชาวยวิองคน์ีV
จะตอ้งอยูใ่นเยรซูาเล็มอยา่งแน่นอนพวกเขาคาดวา่
จะพบพระองคใ์นพระราชวงัทีJงดงามในเยรซูาเล็ม
พวกเขาคดิวา่ประชาชนชาวยวิทกุคนในกรงุ
เยรซูาเล็มจะพดูถงึกษัตรยิพ์ระเมสสยิาหข์องพวก
เขาอยา่งแน่นอนนีJเป็นเหตกุารณท์ีJสําคญัทีJทกุคน
ในกรงุเยรซูาเล็มจะตอ้งรูอ้ยา่งแน่นอนถงึแมว้า่
ชาวยวิทีJพวกเขาพบระหวา่งการเดนิทางจะไมรู่ก้็
ตาม
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รปูที&CA4-4พวกโหราจารยเ์ขา้
เฝ้ากษตัรยิเ์ฮโรด

ในทีJสดุพวกโหราจารยก์็ถกูนํา
ตวัมาเขา้กษัตรยิเ์ฮโรดกษัตรยิท์ีJชัJว
ชา้และโหดรา้ยผูซ้ึJงปกครองเหนอื
ชาวยวิเฮโรดกงัวลใจอยา่งมากทีJได้
ยนิเกีJยวกบักษัตรยิอ์งคใ์หม่เพราะ
เขาตอ้งการเป็นผูป้กครองคนเดยีว
เทา่นัVนเขาไมต่อ้งการใหใ้ครมาเอา
บลัลงักห์รอือํานาจของเขาไป
หลงัจากทีJไดพ้ดูคยุกบัพวก
โหราจารยก์ษัตรยิเ์รยีกมหาปโุรหติ
และพวกอาลกัษณม์าเขา้เฝ้าและ
ถามพวกเขาวา่“พระวจนะพระเจา้
บอกวา่กษัตรยิพ์ระเมสสยิาหจ์ะตอ้ง
บงัเกดิทีJไหน?”เวลานัVนพวกปโุรหติ
และพวกอาลกัษณเ์ป็นคนศกึษาและ
อา่นหนังสอืของผูเ้ผยพระวจนะทีJได้
เขยีนไวน้านแลว้พวกเขาคน้หาดใูน
พระวจนะพระเจา้ในทีJสดุพวกเขาก็

พบคําตอบและทลูวา่“โอขา้แต่
พระราชาผูเ้ผยพระวจนะมคีาหบ์อก
วา่พระเมสสยิาหจ์ะบงัเกดิในเมอืง
เบธเลเฮมแควน้ยเูดยี”

ดงันัVนกษัตรยิส์ง่คนไปตาม
โหราจารยม์าอกีครัVงเนืJองจากพวก
เขายงัอยูใ่นกรงุเยรซูาเล็มรอคอย
การชีVแนะกษัตรยิเ์ฮโรดถามพวกเขา
“พวกทา่นเห็นดาวดวงนีVครัVงแรกทีJ
ไหน?”พวกเขาบอกพระองค์“และ
พวกทา่นเริJมการเดนิทางของพวก
ทา่นมานานแคไ่หนแลว้?”พวกเขา
บอกพระองคใ์นเรืJองนัVนดว้ย

“เราจะบอกอะไรพวกทา่น”
กษัตรยิเ์ฮโรดพดู“พวกทา่นจงไปทีJ
เมอืงเบธเลเฮมและหาพระกมุารนัVน
แลว้สง่ขา่วมาบอกเราเพราะเรา
อยากจะไปและนมสัการพระองค์
ดว้ย”



CA 4-4



รปูที&CA4-5พวกเขามองเห็นดวงดาวเหนอืเมอืงเบธเลเฮม
โหราจารยพ์ากนัขึVนอฐูของพวกเขาและเริJมเดนิทางไป

ตามถนนทีJมุง่สูเ่มอืงเบธเลเฮมเวลานีVตอ้งรบีไปพบกษัตรยิข์อง
ชาวยวิทันใดนัVนพวกเขาไดเ้ห็นบางสิJงทีJทําใหจ้ติใจของพวกเขา
พองโตดว้ยความชืJนชมยนิดอียา่งมากในทอ้งฟ้าทีJมดืมดินัVนมี
ดวงดาวทีJงดงามดวงเดยีวกบัทีJสอ่งแสงสวา่งเจดิจา้มากในประเทศ
ตะวนัออกเมืJอหลายเดอืนกอ่นตอนนีVดวงดาวนัVนกําลงัเคลืJอนตวัชา้
ๆอยูข่า้งหนา้พวกเขาพวกเขารูว้า่พระเจา้ตัVงใจนําพวกเขาไปถกูทีJ
พวกเขามคีวามชืJนชมยนิดมีากเหลอืเกนิทีJไดเ้ห็นดวงดาวนัVนอกีครัVง
หนึJง

เมืJอพวกเขามาถงึเมอืงเบธเลเฮมดาวดวงนัVนก็มาหยดุอยู่
เหนอืสถานทีJซึJงพระกมุารนัVนอยู่ในทีJสดุพวกเขาก็มาอยูท่ีJนีJ
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รปูที+CA4-6โหราจารยน์มสัการพระเยซู
พวกเขาเขา้ไปในบา้นและขอพบพระกมุาร

พระครสิต์เมื$อมารยีน์ําพระเยซเูขา้มาในหอ้ง
พวกโหราจารยค์กุเขา่ลงตอ่เบือ̂งพระพักตร์
พระองค์พวกเขานมัสการพระองคเ์หมอืนที$คน
เลีย̂งแกะทําแลว้พวกเขานําของขวญัออกมา
ถวายแดพ่ระองคซ์ึ$งมทีองคํากํายานและมดยอบ
ทองคําเตอืนเราวา่พระเยซทูรงเป็นกษัตรยิ์
กํายานเตอืนเราวา่พระเยซทูรงเป็นปโุรหติของ
เราในสวรรคก์ําลงัอธษิฐานเผื$อเราและมดยอบ
เตอืนเราวา่พระเยซทูรงเป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
ของเราผูท้รงสิน̂พระชนมแ์ทนเราคนสว่นใหญ่
เชื$อวา่มโีหราจารยท์ี$มาพบพระเยซสูามคนเพราะ
พวกโหราจารยน์ําของขวญัมาสามชิน̂อยา่งไรก็
ตามอาจมสีี$หรอืหา้คนหรอือาจมเีพยีงสองคน
พระคมัภรีไ์มไ่ดบ้อกไวแ้น่นอน

เมื$อพวกโหราจารยจ์ากไปพวกเขาไมไ่ด้
กลบัไปที$กรงุเยรซูาเล็มเพื$อรายงานแกก่ษัตรยิเ์ฮ

โรดพวกเขากลบัไปที$แผน่ดนิของพวกเขาแทน
เพราะพระเจา้ไดเ้ตอืนในความฝันใหก้ลบับา้นอกี
ทางหนึ$ง

ครสูงสยัจังเลยวา่เราเป็นเหมอืนโหราจารย์
ที$นมัสการพระเยซใูหเ้ป็นพระเจา้และเป็นกษัตรยิ์
ในชวีติของเราหรอืเปลา่เราเต็มใจใหพ้ระเจา้
เป็นที$หนึ$งในชวีติของเราเป็นผูป้กครองเราเป็น
กษัตรยิพ์ระผูช้ว่ยใหร้อดของเราหรอืเปลา่
พระองคต์อ้งการใหเ้รานําของขวญัของเรา

มาถวายพระองคด์ว้ยการถวายสําหรับงานของ
พระเจา้เงนิของเราสามารถชว่ยเหลอืคนอื$นที$ไม่
เคยไดย้นิเรื$องของพระเยซแูละมโีอกาสเชื$อ
วางใจในพระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อดของพวก
เขาของขวญัของเราที$เป็นเงนิสามารถใชเ้พื$อสง่
พระคมัภรีไ์ปใหค้นที$ไมเ่คยมพีระคมัภรีเ์ป็นภาษา
ของตวัเองเพื$อวา่พวกเขาสามารถอา่นไดแ้ละ
เชื$อวางใจในพระสญัญาในพระคมัภรีแ์ละเรยีนรูท้ี$
จะเชื$อฟังพระบญัชาของพระเจา้
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บทที&  5หนไีปอยีปิต์
มัทธวิ2:12-23

หลงัจากที&พวกโหราจารยพ์บ
พระกมุารเยซแูละนมัสการพระองค์พวก
เขาเชื&อฟังการเตอืนของพระเจา้และ
กลบับา้นไปอกีทางหนึ&งพวกเขาไมไ่ด้
กลบัไปที&กรงุเยรซูาเล็มเพื&อเฝ้ากษัตรยิ์
เฮโรด

รปูที&CA5-1ความกริLวของเฮโรด
ในเวลาเดยีวกนักษัตรยิเ์ฮโรดคอย

แลว้คอยอกีที&จะใหพ้วกโหราจารย์
กลบัมาแตพ่วกเขาไมเ่คยกลบัมา
พระองคเ์ต็มไปดว้ยความกริHวโกรธเมื&อรู้
วา่โหราจารยไ์ดก้ลบัไปบา้นเมอืงของ
พวกเขาโดยไมไ่ดม้าเขา้เฝ้าพระองค์
กอ่นพระองคท์รงสั&งทหารของพระองค์

ดว้ยความโกรธมากวา่ใหไ้ปเมอืงเบธเล
เฮมและบรเิวณโดยรอบและฆา่เด็กเพศ
ชายอายตุัHงแตส่องขวบลงมาทกุคน
เบืHองหลงัการสงัหารหมูท่ี&โหดรา้ย

น่ากลวันีHเราเห็นซาตานศตัรขูองพระ
เจา้พยายามทําลายแผนการแหง่ความ
รอดของพระเจา้โดยการกําจัดพระกมุาร
เยซเูพื&อวา่พระองคจ์ะไมส่ามารถเป็น
พระผูช้ว่ยใหร้อดของเราและ
สิHนพระชนมแ์ทนเราบนไมก้างเขน
ซาตานรูว้า่การสิHนพระชนมข์องพระ
ครสิตแ์ละการเป็นขึHนมาจากความตาย
ของพระครสิตจ์ะทําลายการงานของ
มารรา้ยดงันัHนถา้หากวา่มันฆา่พระ
กมุารเยซูมันกไ็มต่อ้งกงัวลเกี&ยวกบัพระ
เยซทูี&จะเตบิโตขึHนแตไ่มม่ใีครในสวรรค์
หรอืบนโลกสามารถขดัขวางหรอื
ทําลายแผนการที&สมบรูณแ์บบของพระ
เจา้ได้
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รปูที&CA5-2ทสูวรรคข์องพระเจา้เตอืนโยเซฟ
ใหห้นไีปอยีปิต์

หลงัจากทีJพวกโหราจารยเ์ริJมเดนิทางกลบับา้น
ของพวกเขาไมน่านทตูสวรรคข์องพระเจา้ไดม้า
ปรากฏกบัโยเซฟอกีครัVงในความฝันและบอกวา่“จง
ลกุขึVนและรบีพาพระกมุารนอ้ยและมารดาของ
พระองคห์นไีปอยีปิตแ์ละคอยทีJนัJนจนกวา่เจา้จะไดย้นิ
จากเราอกีครัVงกษัตรยิเ์ฮโรดวางแผนจะฆา่พระกมุาร
เยซ”ูโยเซฟตกใจกลวัมากรบีลกุขึVนทันทีปลกุมารยี์
และบอกเธอเกีJยวกบัสิJงทีJทตูสวรรคบ์อกพระเจา้ทรง
เฝ้าดแูลและปกป้องพระกมุารเยซอูยา่งดี
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รปูที&CA5-3มารยีแ์ละโยเซฟ
พาพระเยซูไปอยีปิต์

พวกเขาเก็บของทีJจําเป็นอยา่ง
เรง่รบีแตง่ตวัใหพ้ระกมุารเยซใูห้
อบอุน่บรรทกุสมัภาระของพวกเขา
บนลาและออกเดนิทางตอนเทีJยงคนื
ในเวลาเดยีวกนันัVนทหารของเฮโรด
ไดท้ําตามทีJพวกเขาไดร้ับคําบญัชา
พวกเขาเขา้ไปทกุบา้นและฆา่เด็ก
ทารกเพศชายทกุคนทีJพวกเขาพบ
ชา่งเป็นชว่งเวลาทีJน่ากลวัและเศรา้
โศกจรงิๆทกุบา้นมเีสยีงรอ้งไห้
พอ่แมพ่ยายามทีJจะชว่ยลกูนอ้ยทีJมี
คา่ของพวกเขาแตไ่มเ่กดิประโยชน์
อะไรโดยเฉพาะคนทีJเป็นแมไ่มฟ่ัง
หรอืรับคําปลอบใจใดๆเพราะความ
ทกุขโ์ศกและเสยีใจของพวกเธอ

โยเซฟมขีองขวญัทีJพวก
โหราจารยถ์วายเพืJอใชส้ําหรับซืVอ
อาหารและคา่ใชจ้า่ยของพวกเขา
ระหวา่งการเดนิทางพวกเขา
เดนิทางขึVนเขาและลงเขาและขา้ม
ทะเลทรายทีJรอ้นระอจุนกระทัJงถงึ
อยีปิตใ์นทีJสดุ

หลงัจากนัVนไมน่านกษัตรยิ์
เฮโรดทีJชัJวรา้ยก็สิVนพระชนม์(แสดง
รปูCA5-2อกีครัVง)ทตูสวรรคข์อง
พระเจา้มาพบโยเซฟอกีครัVงในความ
ฝันครัVงนีVมาพรอ้มกบัขา่วดี“ลกุขึVน”
ทตูสวรรคพ์ดู“พาพระกมุารและ
มารดาของพระองคก์ลบัไปอสิราเอล
เพราะผูท้ีJพยายามจะฆา่พระองคไ์ด้
ตายแลว้ตอนนีVปลอดภยัแลว้สําหรับ
เจา้ทีJจะกลบัไป”
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รปูที&CA5-4โยเซฟมารยี์
และพระเยซูออกจากอยีปิต์

มารยี์โยเซฟเก็บของอกี
ครั%งเพื+อเดนิทางจากแผน่ดนิ
อยีปิตพ์รอ้มกบัพระเยซูทกุที+
ที+พวกเขาหยดุพักไมต่อ้ง
สงสยัเลยวา่โยเซฟจะตอ้ง
ถามถงึสถานการณใ์น
อสิราเอลในสมยันั%นไมม่วีทิยุ
หรอืหนังสอืพมิพ์และเขาได้
ออกจากอสิราเอลมานานซึ+ง
เขาตอ้งตดิตามทกุสิ+งทกุ
อยา่งใหท้นัเหตกุารณ์เมื+อโย
เซฟรูว้า่โอรสของกษัตรยิเ์ฮ
โรดไดข้ึ%นเป็นกษัตรยิ์และเขา
เป็นกษัตรยิท์ี+โหดรา้ย
เหมอืนกบัพอ่ของเขาทําให้
โยเซฟรูส้กึวา่เขาไมค่วร
ไปเบธเลเฮมเพราะอยูใ่กลก้รงุ
เยรซูาเล็มดงันั%นเขาจงึพามา
รยีแ์ละพระเยซไูปอยูท่ี+นาซา
เร็ธในแควน้กาลลิแีทนซึ+ง
เป็นบา้นเกดิของมารยีแ์ละโย
เซฟเป็นที+ซึ+งพระเยซจูะ
เตบิโตขึ%นโยเซฟเป็นชา่งไม้

และพระเยซชูว่ยโยเซฟใน
รา้นชา่งไม้

ในเหตกุารณ์
ทั%งหมดเกี+ยวกบัชวีติของพระ
เยซูคําพยากรณแ์ละพระ
สญัญาที+น่าอศัจรรยท์ี+พระเจา้
ไดใ้สไ่วใ้นพระคมัภรีเ์ดมิ
บรรลผุลสําเร็จแลว้พระเยซู
ทรงบงัเกดิในเชื%อสาย
ครอบครัวของกษัตรยิด์าวดิ
เหมอืนที+ผูเ้ผยพระวจนะได้
บอกไว้(2ซามเูอล7:12-
16;สดดุี89:3-4;110:1;
132:11;อสิยาห์9:6-7;
11:1),พระองคบ์งัเกดิใน
เมอืงเบธเลเฮม(มคีาห์5:2),
จากหญงิพรหมจารยี์(อสิยาห์
7:14),พระองคห์นไีปอยีปิต์
(โฮเชยา11:1),และแลว้ถกู
พามาที+นาซาเร็ธ(อสิยาห์
11:1),เมอืงหนึ+งของแควน้กา
ลลิี(อสิยาห์9:1-2),การเกดิ
มาของยอหน์ผูใ้หร้ับบพัตสิมา
ผูซ้ึ+งเตรยีมทางของพระองค์
(อสิยาห์40:2-5;มาลาคี

3:1;4:5),และตดิตามมา
ดว้ยการฆา่เด็กๆของเมอืง
เบธเลเฮมอยา่งน่ากลวั(ปฐม
กาล35:19-20;48:7;เยเร
มยี์31:15)และหลายปีตอ่มา
พระเยซเูตบิโตขึ%นและทําให้
พระสญัญาอื+นๆที+พระบดิา
เจา้ทรงทําไวเ้กี+ยวกบัพระองค์
สําเร็จรวมทั%งพระสญัญาวา่
พระเยซจูะสิ%นพระชนมแ์ทน
ความผดิบาปของเราบนไม้
กางเขนและทกุคนที+เชื+อใน
พระองคจ์ะมชีวีตินริันดร์
พระสญัญาเกี+ยวกบัพระ

เยซมูคีวามหมายอะไรกบัเด็ก
ๆบา้งถา้เด็กๆไดต้อ้นรับ
พระองคเ์ป็นพระผูช้ว่ยใหร้อด
แลว้วนัหนึ+งเด็กๆจะไป
สวรรคเ์พื+ออยูก่บัพระองคเ์วลา
ที+ไดจ้ากโลกนี%ไปแลว้แตถ่า้
ใครยงัไมเ่ชื+อพระเยซเูป็นพระ
ผูช้ว่ยใหร้อดแลว้ทําไมไม่
เชื+อวางใจพระองคใ์นวนันี%
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